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časopisu,
redakce Všeználka vás srdečně
vítá

po

návratu

z prázdnin.

Pevně doufáme, že jste si celé
léto užili a nasyceni novými
zážitky jste nastoupili zpět d o
školního pr ocesu.
Září

nás

všechny

překvapilo

krásným počasím, tak jsme se
nemuseli

s létem

r ozloučit

hned tak zprudka. Nevím jak
vy, ale my bychom brali teplo
klidně celý rok 
V průběhu září už se ve škole
stihlo odehrát pár akcí, tak se
na

ně

pojďme

společně

podívat. Ti z vás, kteří bedlivě
sledují

naši

povídku

na

pokračování, by měli mít oči
na stopkách, pr otože zářijové
číslo uvede její finální část.

Váš Všeználek
Bazalová Kateřina 2

Co se děje ve škole
POZNÁVÁME STARÉ MĚSTO
Dne

5.

září

6.

ročníku

se

všichni

vypravili

žáci
na

dobrodružnou cestu po Starém
Městě. Někteří z nás jsou sice
„staroměšťáci“,

ale

je

mezi

námi také spousta dojíždějících,
kteří naše město zas tak dobře
neznají.
Naše

výprava

začala

luštěním

šifry ráno u školy. Její výsledek
každou třídu nasměroval na jiné
stanoviště, kde jsme plnili různé
úkoly a dalším luštěním jsme se
posouvali k cíli  Na
stanovišti

byl

pan

jednom
učitel

Hřibňák, se kterým jsme hráli
míčové

hry. Na druhém paní učitelka Klapilová, kde jsme

nakreslit,

co

bychom

dělali,

kdybychom

ztroskotali.

Na

měli

třetím

stanovišti nás přivítala paní učitelka Tománková, na posledním pak
paní učitelka Burešová.
Děkujeme všem učitelům zato, že ná m z příjemnili začátek školního
roku a přechod na druhý stupeň 

Linda Z., Áďa H., Ivča T., Kika B., Sabča P., Evča R., holky ze VI. D
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Co se děje ve škole
SVĚTLUŠKA
Dne 12. září vyrazili v naší škole
parlamenťáci

o

přestávkách

s tykadly a prodávali před měty pro
sbírku Světluška, která už

16 let

pořádá tuto charitativní akci.
Letos jsme prodávali např. píšťalku 30kč , náramek - 50kč, tykadla 70kč a zubní kartáček - 100kč.
A co že to vlastně je??
Světluška je projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který se
zabývá podporou nevidomých dětí a dospělých s těţkým zrakovým
postiţením.

Do

projektu

se

zatím

zapojilo

více

než

80

000

dobrovolníků a miliony dárců. Tak proč se nepřipojit také?! 

Duda Marek, VIII. A
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Co se děje ve škole
OLYMPIJSKÝ DEN
Díky

Oly mpijskému

běhu

v Kunovském lese dne 14. září žila
celá škola pohybem. Jak o první se na
1800 m dlouhou trať postavili žáci
a

žákyně

6.

ročníku,

po

nich

následovali žáci a žákyně 7. ročníku.
Takto to pokračovalo až k dívkám
9. ročníku. Všichni si snad běh užili,
nejlepší však z jednotlivých ročníků
byli Michael Pfeifer, Fusková Tereza,
Marek

Popelka,

Ondřej

Turčin

Březinová
(třetí

Sabina,

vítězství

za

sebou), Anežka Grebeníčková, Viola
Říhová a Dominik Hejda, který se 4. vítězstvím za psal do síně slávy
Olympijského běhu. I když byly vyhlídky na počasí poněkud nepříznivé,
nakonec se počasí, až na lehkou „sprchu“, vydařilo.

Doseděl Michal, IX. A
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Tipy
PODZIMNÍ DEKORACE 2018
S blížícím se podzimem si lidé začínají přizpůsobovat výzdobu svých
domácností tomuto ročnímu období. Hlavními barvami podzimu jsou
zejména červená, žlutá, hnědá a zlatá.

DÝNĚ
K PODZIMU
PROSTĚ PAT ŘÍ


KRÁSNÝ VĚNEC NA
DVEŘE SI K AŢDÝ
MŮŢE VY ROBIT
SÁM 

Vondrák Filip, VII. B
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Rozhovor
ROZHOVOR S PANEM ZÁSTUPCEM PAVLEM TURČINEM
Co Vá s motivovalo k tomu, abyste se
ucházel o pozici zástupce ředitele?

Práce na největší ZŠ v regionu. Věděl
jsem, že škola je úspěšná a děje se
v ní

spousta

zajímavých

věcí.

Má

šikovné absolventy, a proto jsem chtěl
být

její

součástí.

Samozřejmě

mě

motivoval i fakt, že ředitelem školy se
stal

Mgr.

Jan

Zábranský, kterého

znám delší dobu a vím, že je to
správný muž.
A máte uţ nějaké předchozí zkušenosti?

Ano, celkem osm let jsem pracoval jako zástupce ředitele na Střední
odborné škole a Gymnáziu Staré Město, kde jsem působil dvacet let.
Jak se Vám tady líbí a jaké největší změny pozorujete ve sr ovnání
s působením na SŠ?

Líbí se mi tady moc. Jsou zde příjemní a vstřícní zaměstnanci
a kolegové. Největší rozdíl nebo změny – více „papírové“ práce. No
a potom bych chtěl ocenit zdejší obědy!
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Rozhovor
Jakým způsobem jste se d ostal k výuce volejbalu, kdyţ tady máme
tělocvikáře?

Volejbal jsem dříve hrával. Věnuju se ale spíše tenisu. Jsem kapitánem
v jednom z celků TENIS SLOVÁCKO, mám i trenérskou licenci a jsem
předsedou tenisového klubu u nás na vesnici. Jinak tato hodina zbyla
a pan ředitel Zábranský mi ji dal úkolem 
Kolik měří Vaše rodina dohromady (tolerance plus minus 10 cm)?

Tak to je zajímavá otázka… Dohromady je to 721 c m. Js me čtyři,
nejmenší je manželka, ta měří 170 cm 
Vaříte rád?

Ano. Sem tam o víkendu – jsem specialista na bramborový salát.
Kdo u vá s doma vaří vajíčka?

Překvapivá otázka. Jak kdy. Já rád dělám vaječné omelety, manželka
zbytek vaječných produktů.
Duda Marek, VIII. A

DĚKUJEME PANU ZÁSTUPCI ZA JEHO ČAS A OCHOTU
ZODPOVĚDĚT

I

OTÁZKY,

KTERÉ

NEJSOU

ÚPLNĚ

OBVYKLÉ.  BUDEME SE TĚŠIT NA PŘÍŠTÍ ROZHOVOR
S NÍM!
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Povídka na pokračování
POSLEDNÍ KAPKA ŢIVOTA- 26. ČÁST (ROVNOVÁHA)
Lais, Eles a La munn se ještě rychlejšími tempy přibližovali ke skále,
neměli na výběr. Nemohli s hladovými eresmilkami bojovat, bez zbraní
a uprostřed hluboké vody to pro ně znamenal předem pr ohraný
souboj. Nezbývalo jim, než každým tempem nabírat čím dál větší
rychlost. Eles brzy ucítila pálení v pažních svalech, skousla pevně zuby
k sobě a donutila se ještě více přidat. Nikdo z nich nic nekřičel, šetřili
síly a nehodlali se o ně připravovat ani jediným slůvkem nebo
zvoláním. Už byli téměř u skal, za stálého plavání za sebou slyšeli vrčení
malých stvůr a šumění vody okolo chapadýlek eresmilek. Eles ucít ila
obrovskou úlevu, jakmile špičkou ukazováku nahmatala horninu. Teprve
teď si uvědomila, jak na ně celou dobu pokřikují Osse s Elvinn, aby si
pospíšili.
Hma tala ve tmě dál a dál, ať se snažila sebevíc, nepodařilo se jí objevit
žádný okraj či výstupek, za který by se mohla zachytit a vyškrábat se
z ledově černé vody.
„Eles!“ zařval na ni Lais. To jí stačilo, aby si uvědomila, co po ní Lais
požaduje.
„Není tu žádný výstupek! Sama se k němu nedostanu, potřebuji
pomoc !“ Lais i Lamunn už byli u ní, oba ji podepřeli a na tři ji vyhodili
z vody ven. Nevyletěla příliš vysoko, pr otože se její přátelé n eměli o co
zapřít. Přesto jí to stačilo, aby se zachytila prsty o okraj jedné
z plošinek skály. Ošklivě si sedřela kůži na obou loktech, teď ale nebyl
čas to řešit. Eresmilky se nebezpečně blížily a Lamunn s Laisem stále
zůstávali ve vodě. Po krátkém zápolení se konečně přehoupla přes
okraj. Pak už byla připravena pomoci Lamunn nahoru.
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Povídka na pokračování
Lais už ji podpíral a na tři ji vymrštil ještě méně než předtím Eles.
Přesto to stačilo, aby ji Eles zachytila a pomalu vytáhla na plošinu. Už
jen Lais.
Eles se do pasu spustila z útesu a natáhla ruce k Laisovi. Lamunn měla
za úkol držet její nohy. Lais se chystal vymrštit z vody, když v tom
zařval bolestí. Do stehna se mu zaryl ostrý roh eresmilky. Ačkoli byla
téměř tma, obě děvčata s hrůzou zjistila, že se voda kolem něj barví do
sytě rudé barvy. Připlouvaly k němu další a další tyto malé stvůry
a Lais rychle ztrácel síly.
Těsně před tím, než do Laise zabořila další eresmilka svůj roh, Lamunn
hodila dolů z útesu malou dýku zlých elfů, výtvor nejšikovnějších
kovářů, jací

kdy

obývali

vesnici

zlých elfů. Dýku, jež

se

dědila

z generace na generaci, a ona ji od Alcesara dostala k patnáctým
narozeninám, ostří staré téměř čtyři sta let. Eresmilky rychle vyklidily
pole okolo mladého elfa a ustrašeně se stahovaly.
Pak se Eles spustila ještě víc a obě ze všech sil táhly omdlívajícího
kamaráda na kamennou plošinu. Nebyl čas na otázky, bylo třeba rychle
ošetřit krvácející ránu. La munn prudkým škubnutím strhla pruh látky
ze svých šatů a pevně ji přitiskla na ošklivé zranění. Eles mezitím
nahmatala pod svou sukní za opaskem u spodničky malý váček,
vysypala z něj bylinky, které jí vnutila její maminka pr o případ nouze,
když odjížděli.
Lais pomalu nabýval vědomí a n oc už byla úplně černá. K olem skal, na
nichž teď byli prakticky uvězněni, se shlukovala mlha hustá , že by se
dala krájet. Lais začínal mít strach o děti na břehu, k teré již neměli na
dohled.
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Povídka na pokračování
Lamunn s Eles na tom nebyly o nic lépe, ale snažily se jejich velkému
bratrovi dodávat sílu. Bylinky pomohly trochu od bolesti, přesto se
stále cítil, jakoby mu eresmilka zůstala zabodnutá v noze jako špičatý
šíp.
Chmurné myšlenky však brzy rozehnala slabounce modrá záře, kterou
jako první spatřila Lamunn. V puklině mezi dvěma obrovskými balvany
bylo cosi uloženého. Všichni tři se sehnuli nad malou štěrbinou.
„Tak takhle vypadá?“ zamumlal skor o zasněně Lais.

„Je krásnější než jsem si představovala,“ zašeptala se zatajeným
dechem Eles. Skutečně byla. Vypadala jako práce nejzkušenějších
šperkařů. Každá hrana kouzelné kapky vody byl a pečlivě vybroušena
a vyleštěna jako diamanty, jež se vystavují ve starostově d omě.
Lais pomalu vyňal Kapku z prohlubně a vložil si ji do váčku u opasku,
kam běžně schovával měďáky, když se vydával se sourozenci na trh.
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Povídka na pokračování
„Chápete to? Máme ji!“
zvolal
a

radostně

vesele

kamarádky.

Lais

objal

obě

I

byly

ty

štěstím bez sebe. Honba
za Kapkou je stála tolik
úsilí, když ji hledali, tolik
strachu,

když

Alcesar,

je

tolik

věznil
sil

a energie,… A nic z toho
nepřišlo

vniveč.

Nyní

můžou celému elfímu světu opět přinést mír.
A tak končí náš příběh, skupina dětí navrátila světu rovnováhu, zlí
elfové

se

konečně

usadili,

vesnice

dobrých

elfů

při

slavnostním

ceremoniálu získala ochranu před nebezpečím. Kapka života je nyní
všechny chránila ze své komnaty starostova d omu, kde byla uložena
jako ta předchozí. Všichni oslavovali, nikdo se už nikdy nezeptal, proč
odradila Lamunnina dýka eresmilky od Laisova zahubení. Možná proto,
že sama Lamunn si nebyla jistá. Věřila v povídačky, že mají tyto malé
mořské stvůry strach z ostří zlých elfů, neboť v sobě nesou jakési
starodávné prokletí. Možná je to ale skutečně báchorka a děti úkoly
nikdy neplnily samy…
KONEC…………

Broklová Barbora, IX. D
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Školní galerie

Jagošová Barbora, býv. IX. A

Hájková Kristýna, VIII. B

Spáčilová Kateřina, IX. D
Šimíková Barbora, VII. A
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Školní galerie

Katrňáková Vendula, býv. IX. A
Vagundová Dominika, IX. D

Ventrčová Kristýna, IX. D

Tomšů Roman, IX. B
Kusáková Veronika
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Kam vyrazit?
Počasí nám ještě přeje, tak se pojď me společně podívat, kam by se
ještě na Jižní Moravě dalo vyrazit:

1.) Do 31. 12. 2018
probíhá na hradě
Špilberku
výstava

v Brně
Příběhy

z kasemat
nabízí

–
Muzeum

města Brna.
2.) Do 15. 10. 2018 máte možnost v Lednici stihnout Písečný svět,
kde uvidíte nádherné sochy z mořského písku. Z 500 tun písku
uvidíte 16 soch.
3.) Do konce října máte v Moravském Kruml ově rovněž možnost
shlédnout výstavu s názvem Znovuobjevená krása starých věcí výstava retromotocyklů Jawa a ČZ v krásném rytířském sále.
4.) Až do konce prosince nabízí brněnské výstaviště jedinečnou
podívanou – spojení dvou světů secesního malíře Alfonse Muchy.
Poprvé js ou na jedn om místě k vidění plakáty a majestátní
cyklus Slovan ská epopej.

Vondrák Filip, VII. B
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Pro legraci
Kámen porazí nůžky, nůžky porazí papír, pa pír porazí kámen. Chuck
Norris porazí všechny tři naráz.
Spejbl vyčítá Hurvínkovi:
„Teda, Hurvajs , to od tebe bylo ošklivé! Mánička ti upekla bábovku a ty
jsi jí rozbil okno kamenem!“
Hurvínek si jen odkašle: „To nebyl kámen , to byla ta bábovka!“
Pepíček sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku. Přisedne k němu stará paní.
Po pěti minutách mu stařenka řekne: „To je od tebe moc hezké, že mi
tu vy právíš tolik věcí, ale já jsem hluchá !“
„Celý svůj život jsem si myslel, že vzduch je zadarmo, dokud jsem si
nekoupil pytel brambůrek…“
Přijde chlapeček do obchodu a řekne: „Dobrý den, pr osím tužku, která
umí správně psát I a Y.“

Foret Kryštof, VII. B

Redakce
Kalisz Jan, Vondrák Filip, Foret Kryštof, Kočendová Markéta, Doseděl
Michal, Broklová
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Dominika, Vojtková

Petra,

Kusáková Veronika
Všeználek / 1. číslo / roč. 2018–2019 / vyšlo 30. září 2018.
Na další číslo se můžete těšit na konci října 2018.
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